
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

พรหมจรรย ๒๔

สุภีร ทุมทอง

Sunday, July 28, 13 



• กตเมหิ จตูหิ. อิธาวุโส ภิกฺข ุสมถปุพฺพงฺคมํ วิปสฺสน ํภาเวติ,  
ตสฺส  สมถปุพฺพงฺคมํ  วิปสฺสนํ  ภาวยโต  มคฺโค  สฺชายติ.  
โส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรติ.  ตสฺส  ตํ  มคฺคํ  
อาเสวโต  ภาวยโต  พหุลีกโรโต  สฺโชนานิ  ปหียนฺติ,    
อนุสยา  พฺยนฺตีโหนฺติ. (๑)

• ปุน จปรํ  อาวุโส  ภิกฺขุ  วิปสฺสนาปุพฺพงฺคมํ สมถํ  ภาเวติ,  
ตสฺส  วิปสฺสนาปุพฺพงฺคมํ  สมถํ  ภาวยโต  มคฺโค  สฺชายติ.  
โส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรติ.  ตสฺส  ตํ  มคฺคํ  
อาเสวโต  ภาวยโต .. อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ. (๒)             
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๗๐ ยุคนัทธสูตร)

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• ปุน จปรํ  อาวุโส  ภิกฺขุ  สมถวิปสฺสนํ ยุคนทฺธํ ภาเวติ,    
ตสฺส  สมถวิปสฺสนํ  ยุคนทฺธํ  ภาวยโต  มคฺโค  สฺชายติ.   
โส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรติ.  ตสฺส  ตํ  มคฺคํ  
อาเสวโต  ภาวยโต  พหุลีกโรโต  สฺโชนานิ  ปหียนฺติ,    
อนุสยา  พฺยนฺตีโหนฺติ. (๓)

• ปุน  จปรํ  อาวุโส  ภิกฺขุโน  ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิตํ มานสํ  โหติ,  
โส  อาวุโส  สมโย, ยนฺตํ  จิตฺตํ  อชฺฌตฺตเมว  สนฺติติ    
สนฺนิสีทติ  เอโกทิ  โหติ  สมาธิยติ,  ตสฺส  มคฺโค  สฺชายติ.  
โส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวติ .. อนุสยา  พฺยนฺตีโหนฺติ. (๔)        
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๗๐ ยุคนัทธสูตร)

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• กถํ สมถปุพฺพงฺคมํ วิปสฺสนํ ภาเวติ.                             
เนกฺขมฺมวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมาธิ,         
ตตฺถ ชาเต ธมฺเม อนิจฺจโต อนุปสฺสนเน วิปสฺสนา,        
ทุกฺขโต อนุปสฺสนเน วิปสฺสนา,                            
อนตฺตโต อนุปสฺสนเน วิปสฺสนา.                                  
อิติ ปมํ สมโถ, ปจฺฉา วิปสฺสนา.                                
เตน วุจฺจติ “สมถปุพฺพงฺคมํ วิปสฺสนํ ภาเวตี”ติ.                 
(ขุ.ปฏิ. ๓๑/๒ ยุคนัทธกถา)

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• กถํ วิปสฺสนาปุพฺพงฺคมํ สมถํ ภาเวติ.                         
อนิจฺจโต อนุปสฺสนเน วิปสฺสนา,                             
ทุกฺขโต อนุปสฺสนเน วิปสฺสนา,                          
อนตฺตโต อนุปสฺสนเน วิปสฺสนา. ตตฺถ ชาตานํ ธมฺมานํ จ 
โวสฺสคฺคารมฺมณตา จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อวิกฺเขโป สมาธิ.       
อิติ ปมํ วิปสฺสนา, ปจฺฉา สมโถ.                              
เตน วุจฺจติ “วิปสฺสนาปุพฺพงฺคมํ สมถํ ภาเวตี”ติ.           
(ขุ.ปฏิ. ๓๑/๔ ยุคนัทธกถา)

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• กถํ สมถวิปสฺสนํ ยุคนทฺธํ ภาเวติ.                             
โสฬสหิ อากาเรหิ สมถวิปสฺสนํ ยุคนทฺธํ ภาเวติ,               
อารมฺมณเน โคจรเน ปหานเน ปริจฺจาคเน 
วุานเน วิวฏนเน สนฺตเน ปณีตเน              
วิมุตฺตเน อนาสวเน ตรณเน อนิมิตฺตเน          
อปฺปณิหิตเน สฺุตเน เอกรสเน อนติวตฺตนเน   
ยุคนทฺธเน. (ขุ.ปฏิ. ๓๑/๕ ยุคนัทธกถา)

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• กถํ ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิตมานสํ โหติ. อนิจฺจโต มนสิกโรโต         
โอภาโส อุปฺปชฺชติ, โอภาโส ธมฺโมติ โอภาสํ อาวชฺชติ.         
ตโต วิกฺเขโป อุทฺธจฺจํ. เตน อุทฺธจฺเจน วิคฺคหิตมานโส อนิจฺจโต 
อุปานํ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ, ทุกฺขโต อุปานํ ยถาภูตํ   
นปฺปชานาติ,  อนตฺตโต อุปานํ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ,        
เตน วุจฺจติ ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิตมานสํ. โหติ โส สมโย, ยนฺตํ      
จิตฺตํ อชฺฌตฺตฺเว สนฺติติ สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ. 
ตสฺส มคฺโค สฺชายตีติ  (ขุ.ปฏิ. ๓๑/๖ ยุคนัทธกถา)

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• อนิจฺจโต มนสิกโรโต าณํ อุปฺปชฺชติ, ปติ อุปฺปชฺชติ,      
ปสฺสทฺธิ อุปฺปชฺชติ, สุขํ อุปฺปชฺชติ, อธิโมกฺโข อุปฺปชฺชติ,    
ปคฺคโห อุปฺปชฺชติ, อุปานํ อุปฺปชฺชติ, อุเปกฺขา อุปฺปชฺชติ,   
นิกฺกนฺติ อุปฺปชฺชติ, นิกฺกนฺติ ธมฺโมติ นิกฺกนฺตึ อาวชฺชติ.         
ตโต วิกฺเขโป อุทฺธจฺจํ. เตน อุทฺธจฺเจน วิคฺคหิตมานโส อนิจฺจโต 
อุปานํ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ, ทุกฺขโต อุปานํ ยถาภูตํ    
นปฺปชานาติ, อนตฺตโต อุปานํ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ,        
เตน วุจฺจติ ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิตมานสํ. (ขุ.ปฏิ. ๓๑/๖ ยุคนัทธกถา)

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• กตโม จานนฺท  มคฺโค, กตมา ปฏิปทา ปฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ  
สฺโชนานํ ปหานาย.  อิธานนฺท ภิกฺขุ อุปธิวิเวกา อกุสลานํ  
ธมฺมานํ  ปหานา สพฺพโส กายทุุลฺลานํ ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา          
วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺกํ  สวิจารํ    
วิเวกชํ ปติสุขํ  ปมํ ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.  โส ยเทว    
ตตฺถ โหติ รูปคตํ เวทนาคตํ สฺาคตํ สงฺขารคตํ วิฺาณคตํ,  
เต ธมฺเม อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต  
อาพาธโต ปรโต ปโลกโต สฺุโต  อนตฺตโต  สมนุปสฺสติ.   
(ม.ม. ๑๓/๑๓๓ มหามาลุงกยสูตร)

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• โส เตหิ ธมฺเมหิ จิตฺตํ ปฏิปาเปติ;  โส  เตหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺตํ     
ปฏิปาเปตฺวา อมตาย ธาตุยา จิตฺตํ อุปสํหรติ “เอตํ สนฺตํ       
เอตํ  ปณีตํ,  ยทิทํ  สพฺพสงฺขารสมโถ  สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค  
ตณฺหกฺขโย  วิราโค  นิโรโธ  นิพฺพานนฺ”ติ. โส ตตฺถิโต      
อาสวานํ ขยํ ปาปุณาติ, โน เจ อาสวานํ ขยํ  ปาปุณาติ,         
เตเนว ธมฺมราเคน ตาย ธมฺมนนฺทิยา ปฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ  
สฺโชนานํ  ปริกฺขยา  โอปปาติโก  โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี    
อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา. (ม.ม. ๑๓/๑๓๓ มหามาลุงกยสูตร)

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• ปุน  จปรํ อานนฺท ภิกฺขุ วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา ..                
ทุติยํ ฌานํ ..ตติยํ ฌานํ ..จตุตฺถํ ฌานํ ..อากาสานฺจายตนํ .. 
วิฺาณฺจายตนํ ..อากิฺจฺายตนํ ..                       
(ม.ม. ๑๓/๑๓๓ มหามาลุงกยสูตร)

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• วิธีปฏิบัติตามแนวสามัญญผลสูตร ที.สี. ๙

• ๑. มีพระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก  ๒.  กุลบุตรเลื่อมใสออกบวช 
๓. บวชแลวปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ   ๔.  เปนผูถึงพรอมดวยศีล   
๕. เปนผูมีทวารที่คุมครองแลว                                     
๖. เปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ   ๗.  เปนผูสันโดษ        
๘. อยูในที่สงัด                ๙.  ชำระจิตใหหมดนิวรณ ๕                
๑๐. จิตตั้งมั่น เปนสมาธิ   ๑๑. เขาถึงปฐมฌาน                
๑๒. เขาถึงทุติยฌาน        ๑๓. เขาถึงตติยฌาน                
๑๔. เขาถึงจตุตถฌาน      ๑๕. นอมจิตเพื่อญาณทัสสนะ

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• วิธีปฏิบัติตามแนวสามัญญผลสูตร ที.สี. ๙

• ๑๖. นอมจิตเพื่อเนรมิตกาย    ๑๗. นอมจิตเพื่อฤทธิ์ตางๆ    
๑๘. นอมจิตเพื่อทิพพโสตธาตุ ๑๙. นอมจิตเพื่อเจโตปริยญาณ 
๒๐. นอมจิตเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ                       
๒๑. นอมจิตเพื่อจุตูปปาตญาณ                                 
๒๒. นอมจิตเพื่ออาสวักขยญาณ

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• ปณฺฑิโต ภิกฺขเว สารีปุตฺโต, มหาปฺโ ภิกฺขเว สารีปุตฺโต, 
ปุถุปฺโ ภิกฺขเว สารีปุตฺโต, หาสปฺโ ภิกฺขเว สารีปุตฺโต, 
ชวนปฺโ ภิกฺขเว สารีปุตฺโต, ติกฺขปฺโ ภิกฺขเว สารีปุตฺโต, 
นิพฺเพธิกปฺโ ภิกฺขเว สารีปุตฺโต.                                 
สารีปุตฺโต ภิกฺขเว อฑฺฒมาสํ อนุปทธมฺมวิปสฺสนํ วิปสฺสิ.         
ตตฺริทํ ภิกฺขเว สารีปุตฺตสฺส  อนุปทธมฺมวิปสฺสนาย โหติ.         
(ม.อุ. ๑๔/๙๓ อนุปทสูตร)

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• อิธ ภิกฺขเว สารีปุตฺโต วิวิจฺเจว ..ปมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. 
เย จ ปเม ฌาเน ธมฺมา วิตกฺโก จ วิจาโร จ ปติ จ สุขฺจ     
จิตฺเตกคฺคตา จ ผสฺโส เวทนา สฺา เจตนา จิตฺตํ ฉนฺโท       
อธิโมกฺโข วีริยํ สติ อุเปกฺขา มนสิกาโร. ตฺยาสฺส ธมฺมา          
อนุปทววตฺถิตา โหนฺติ, ตฺยสฺส ธมฺมา วิทิตา อุปฺปชฺชนฺติ,          
วิทิตา อุปหนฺติ, วิทิตา อพฺภตฺถํ คจฺฉนฺติ. โส เอวํ ปชานาติ 
“เอวํ กิรเม ธมฺมา อหุตฺวา สมฺโภนฺติ, หุตฺวา ปฏิเวนฺต”ีติ.       
โส เตสุ ธมฺเมสุ อนุปาโย อนปาโย อนิสฺสิโต อปฺปฏิพทฺโธ       
วิปฺปมุตฺโต วิสํยุตฺโต วิมริยาทีกเตน เจตสา วิหรติ.  โส “อตฺถิ 
อุตฺตรึ นิสฺสรณนฺ”ติ ปชานาติ; ตพฺพหุลีการา อตฺถเิตฺววสฺส โหติ.        

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• ทุติยํ ฌานํ .. ตติยํ ฌานํ ..จตุตฺถํ ฌานํ ..อากาสานฺจายตนํ .. 
วิฺาณฺจายตนํ. อากิฺจฺายตนํ. เนวสฺานาสฺายตนํ. 
สฺาเวทยิตนิโรธํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. ปฺาย จสฺส ทิสฺวา     
อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ. โส ตาย สมาปตฺติยา สโต วุหติ,       
โส ตาย สมาปตฺติยา สโต วุหิตฺวา เย ธมฺมา อตีตา นิรุทฺธา      
วิปริณตา, เต ธมฺเม สมนุปสฺสติ  “เอวํ กิรเม ธมฺมา อหุตฺวา 
สมฺโภนฺติ, หุตฺวา ปฏิเวนฺตี”ติ. โส เตสุ ธมฺเมสุ อนุปาโย อนปาโย 
อนิสฺสิโต อปฺปฏิพทฺโธ วิปฺปมุตฺโต วิสํยุตฺโต วิมริยาทีกเตน         
เจตสา วิหรติ. โส “นตฺถิ อุตฺตรึ นิสฺสรณนฺ”ติ ปชานาติ.          
ตพฺพหุลีการา นตฺถิ เตฺววสฺส โหติ.

มรรค ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• จตสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  ปฏิปทา.  กตมา จตสฺโส.            
ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา, ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา,  
สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา,  สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา.         
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๒ วิตถารสูตร) 

ปฏิปทา ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• กตมา จ ภิกฺขเว ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา.                
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปกติยาป  ติพฺพราคชาติโก โหติ,          
อภิกฺขณํ  ราคชํ  ทุกฺขํ  โทมนสฺสํ ปฏิสํเวเทติ.                 
ปกติยาป ติพฺพโทสชาติโก  โหติ,  อภิกฺขณํ  โทสชํ ..           
ปกติยาป ติพฺพโมหชาติโก  โหติ,  อภิกฺขณํ  โมหชํ ...        
ตสฺสิมานิ  ปฺจินฺทฺริยานิ  มุทูนิ  ปาตุภวนฺติ :            
สทฺธินฺทฺริยํ  วีริยินฺทฺริยํ  สตินฺทฺริยํ  สมาธินฺทฺริยํ ปฺนฺทฺริยํ.  
โส  อิเมสํ  ปฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  มุทุตฺตา  ทนฺธํ อานนฺตริยํ  
ปาปุณาติ  อาสวานํ  ขยาย.                                     
อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺขา  ปฏิปทา  ทนฺธาภิฺา. (๑)

ปฏิปทา ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• กตมา จ  ภิกฺขเว  ทุกฺขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิฺา.            
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล  ปกติยาป  ติพฺพราคชาติโก โหติ,  
อภิกฺขณํ  ราคชํ  ทุกฺขํ  โทมนสฺสํ  ปฏิสํเวเทติ.                 
ปกติยาป  ติพฺพโทสชาติโก  โหติ,  อภิกฺขณํ  โทสชํ ..         
ปกติยาป  ติพฺพโมหชาติโก  โหติ,  อภิกฺขณํ  โมหชํ ..           
ตสฺสิมานิ  ปฺจินฺทฺริยานิ  อธิมตฺตานิ  ปาตุภวนฺติ :        
สทฺธินฺทฺริยํ  วีริยินฺทฺริยํ  สตินฺทฺริยํ  สมาธินฺทฺริยํ  ปฺนฺทฺริยํ.  
โส อิเมสํ ปฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  อธิมตฺตตฺตา ขิปฺป อานนฺตริยํ  
ปาปุณาติ  อาสวานํ  ขยาย.                                     
อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิฺา. (๒)

ปฏิปทา ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• กตมา  จ  ภิกฺขเว  สุขา ปฏิปทา  ทนฺธาภิฺา. อิธ ภิกฺขเว  
เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  ปกติยาป  น  ติพฺพราคชาติโก  โหติ,        
น  อภิกฺขณํ ราคชํ  ทุกฺขํ  โทมนสฺสํ ปฏิสํเวเทติ.             
ปกติยาป  น  ติพฺพโทสชาติโก  โหติ,  น  อภิกฺขณํ โทสชํ .. 
ปกติยาป  น  ติพฺพโมหชาติโก  โหติ,  น  อภิกฺขณํ  โมหชํ ..   
ตสฺสิมานิ  ปฺจินฺทฺริยานิ  มุทูนิ  ปาตุภวนฺติ :             
สทฺธินฺทฺริยํ  วีริยินฺทฺริยํ  สตินฺทฺริยํ  สมาธินฺทฺริยํ ปฺนฺทฺริยํ.  
โส  อิเมสํ  ปฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  มุทุตฺตา  ทนฺธํ  อานนฺตริยํ  
ปาปุณาติ  อาสวานํ  ขยาย.                                     
อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สุขา  ปฏิปทา  ทนฺธาภิฺา. (๓)

ปฏิปทา ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• กตมา  จ  ภิกฺขเว  สุขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิฺา. อิธ ภิกฺขเว  
เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  ปกติยาป  น  ติพฺพราคชาติโก  โหติ,       
น  อภิกฺขณํ  ราคชํ  ทุกฺขํ  โทมนสฺสํ  ปฏิสํเวเทติ.             
ปกติยาป  น  ติพฺพโทสชาติโก  โหติ,  น  อภิกฺขณํ  โทสชํ ..  
ปกติยาป  น  ติพฺพโมหชาติโก  โหติ,  น  อภิกฺขณํ  โมหชํ .. 
ตสฺสิมานิ  ปฺจินฺทฺริยานิ  อธิมตฺตานิ  ปาตุภวนฺติ :         
สทฺธินฺทฺริยํ วีริยินฺทฺริยํ  สตินฺทฺริยํ  สมาธินฺทฺริยํ ปฺนฺทฺริยํ.  
โส  อิเมสํ  ปฺจนฺนํ   อินฺทฺริยานํ  อธิมตฺตตฺตา  ขิปฺป     
อานนฺตริยํ  ปาปุณาติ  อาสวานํ  ขยาย.                       
อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สุขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิฺา. (๔)

ปฏิปทา ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• กตมา จ  ภิกฺขเว  ทุกฺขา ปฏิปทา  ทนฺธาภิฺา. อิธ ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  อสุภานุปสฺสี  กาเย  วิหรติ, อาหาเร  ปฏิกูลสฺ, 
สพฺพโลเก อนภิรติสฺ,  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี,  
มรณสฺา  โข  ปนสฺส  อชฺฌตฺตํ  สูปตา  โหติ.            
โส  อิมานิ  ปฺจ เสกฺขพลานิ  อุปนิสฺสาย วิหรติ :         
สทฺธาพลํ  หิรีพลํ  โอตฺตปฺปพลํ  วีริยพลํ  ปฺาพลํ.         
ตสฺสิมานิ  ปฺจินฺทฺริยานิ  มุทูนิ  ปาตุภวนฺติ: ..                  
โส  อิเมสํ  ปฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  มุทุตฺตา  ทนฺธํ  อานนฺตริยํ  
ปาปุณาติ  อาสวานํ  ขยาย. (๑) (อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๖๓ อสุภสูตร)

ปฏิปทา ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• กตมา จ  ภิกฺขเว  ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา. อิธ ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  อสุภานุปสฺสี  กาเย  วิหรติ  อาหาเร  ปฏิกูลสฺ  
สพฺพโลเก  อนภิรติสฺ  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี,  
มรณสฺา  โข  ปนสฺส  อชฺฌตฺตํ  สุปตา  โหติ.           
โส  อิมานิ  ปฺจ เสกฺขพลาน ิอุปนิสฺสาย  วิหรติ :          
สทฺธาพลํ  หิรีพลํ  โอตฺตปฺปพลํ  วีริยพลํ  ปฺาพลํ.         
ตสฺสิมานิ  ปฺจินฺทฺริยานิ  อธิมตฺตานิ  ปาตุภวนฺติ : ...        
โส  อิเมสํ  ปฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  อธิมตฺตตฺตา  ขิปฺป      
อานนฺตริยํ  ปาปุณาติ  อาสวานํ  ขยาย. (๒) 

ปฏิปทา ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• กตมา จ  ภิกฺขเว  สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา.               
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว  กาเมหิ .. ปมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช  
วิหรติ.  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา .. ทุติยํ  ฌานํ ..             
ตติยํ ฌานํ .. จตุตฺถํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.                
โส  อิมานิ  ปฺจ  เสกฺขพลานิ  อุปนิสฺสาย   วิหรติ :         
สทฺธาพลํ  หิรีพลํ  โอตฺตปฺปพลํ  วีริยพลํ  ปฺาพลํ.          
ตสฺสิมานิ  ปฺจินฺทฺริยานิ  มุทูนิ  ปาตุภวนฺติ: ..                
โส  อิเมสํ  ปฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  มุทุตฺตา  ทนฺธํ  อานนฺตริยํ  
ปาปุณาติ  อาสวานํ  ขยาย. (๓) 

ปฏิปทา ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



• กตมา  จ  ภิกฺขเว  สุขา  ปฏิปทา  ขิปฺปาภิฺา.               
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว  กาเมหิ .. ปมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช  
วิหรติ.  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา .. ทุติยํ  ฌานํ ..             
ตติยํ ฌานํ .. จตุตฺถํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.                
โส  อิมานิ  ปฺจ  เสกฺขพลานิ  อุปนิสฺสาย   วิหรติ :         
สทฺธาพลํ  หิรีพลํ  โอตฺตปฺปพลํ  วีริยพลํ  ปฺาพลํ.          
ตสฺสิมานิ  ปฺจินฺทฺริยานิ  อธิมตฺตานิ ปาตุภวนฺติ: ..                
โส  อิเมสํ  ปฺจนฺนํ  อินฺทฺริยานํ  อธิมตฺตตฺตา  ขิปฺป      
อานนฺตริยํ  ปาปุณาติ  อาสวานํ  ขยาย. (๔) 

ปฏิปทา ๔ แบบ

Sunday, July 28, 13 



สวัสดีครับ

Sunday, July 28, 13 


